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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), 
einkum 3. mgr. 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(ESB) nr. 496/2011 (2) var notkun natríumbensóats, sem 
tilheyrir aukefna okknum dýraræktaraukefni, leyfð til 10 
ára sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi.

2)  Í samræmi við 3. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1831/2003 hefur ley sha nn lagt fram tillögu um 
breytingu á skilmálum ley sins fyrir efnið sem um er 
að ræða með því að minnka lágmarksstyrkleika þess úr 
99,9% í 99%, að því er varðar fráfærugrísi. Umsókninni 
fylgdu viðeigandi gögn henni til stuðnings.

3)  Matvælaöryggisstofnun Evrópu komst að þeirri niður-
stöðu í áliti sinu frá 15. nóvember 2011 að efnið, sem 
um er að ræða, sé öruggt fyrir menn, marktegundina 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 128, 16.5.2012, bls. 4. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/2013 frá 1. febrúar 2013 um 
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.
(2) Stjtíð. ESB L 134, 21.5.2011, bls. 9.

 og umhver ð og að við sömu notkunarskilyrði og 
fyrir liggj andi samsetning sé notkun þess í ráðlögðum 
lágmarks styrkleika, sem er  99,0% (3), áhrifarík fyrir 
fráfæru grísi.

4)  Skilyrðin, sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1831/2003, eru uppfyllt.

5)  Því ber að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 
496/2011 til samræmis við það.

6)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað orðanna „natríumbensóat:  99,9%“ í 4. dálki í við auk-
anum við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 496/2011 komi 
orðin „natríumbensóat:  99,0%“.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2011 9(12), 2443.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)  
nr. 413/2012

frá 15. maí 2012

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 496/2011 að því er varðar lágmarksinnihald 
fóðuraukefnisins natríumbensóats í fóðri fyrir fráfærugrísi (*)

2013/EES/16/33

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 15. maí 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti

 José Manuel BARROSO

__________


